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CUJ BATERPOL S.A.

KODEKS ETYCZNY

Katowice, 25.04.201 9r'
0

IWSTEP
Ustanowbnie niniejszego kodeks! etycznego ma na celu zapevnbnie prowadzenia

krajowych

i

ponadnarodowydr norm prawnych

i

etycznych. Vwtyczne

z obowiqzujacych wymogoyv prasmych, ale koncenuuiq
zapewnienia wtasciyvei etyki

sloFj

sh

*

i

rozwijania dziahlno6ci gospodarczei w poszanowaniu

nim zararle nie znosza innycfi zasad

i

rcgul wynikajqcych

na wybranych zagadn€niach, kt6.B Baterpol S.A. postr:ega iako krytyczne dla

dzialalnosci i drzymyaanych rebqi biznesofych.

Baterpol S.A. wymaga od srvoich praco\rnikdw i reprezentanl6w, aby rvszelkie dziabnia pr.ez nich podejmowane byly zgodne z:

prawem

-

za,6rvno o zasiegu narodorym iak i ponednarodowym

-

obwiqzuhcym w padstwa, na tarenie kt6cgo dzia+alno66 6rmy jest

prowadzona;

szczeg6lo$lfni zasadami Gtanowionyrni przez AatelPol SA, zaradymiw ninigiszyn Kodd(sb etycaym i w pozGtaFr regulaminach oraz
procedurach wewnetznycrr.

Szeeg6lny obowiezek ciezy na Gobacfi zajmuiqgydr stanowiska kie,ornize, kt6re zobowiezans sq do be.EglQdnogo pzestzegania zasad
okreslonych ninieiszym Kodeksem. ab tek2e do pornocy a rsparcia 8woi$ podli,tadnych vve wtagciwBi interp.stacii i stGowaniu zasad etyki
Baterpol S.A.

II PRZESTRZEGANIE FUNDAiIENTALNYCH PRAW CZIOWEKA
Dzialajqc zgodnie

z

zalc2eniami prcgramu Global Compad Ot'lZ Bate.pol

SA.

zobowiqzuie

sC do

przestrzegania

i promowania praw fundamentalnych okre6lonych w Povszechnei Dqklaraqi Praw Czlowieka, godnosci iwadoici jednGtki, prawa do zycia
prywatnego pracownik6w i r6snouprasmienia kobiet

irQfrzfzn.

W spgs6b szczeg6lny Baterpol S-A. czuvra nad przestrzeganiem naslgpujqcych,

okreslonych w programie Global Compaci OtlZ zasad, dotyczqcych praw czlwieka, standard6w pracy i ochrony Srcdowiska naturalnego:

I.

PRACA DZTECI I qS6B ITODOCIAXYCH

Baterpol S.A stcuie sh do ptz€pis6ry prara namdox,ego dotyEacldt z8trudniania dzied irnlodocianyrh (os6b, K6Ig L*oiczry 16 lat, a nie

pzekroczlty 18 h):

2,

pzestrz8ga bezwarunko! zakaa z&udnbnis dzbci poni2ej 16 roku 2ycia,

stcuje si? do poctsnorbd KonuBnciin,l38 Mipzyna,odorej OQEnizaqiPracy (UOP) w sprawb prary mlodocianydr.
ZATRUDNIANIE0568i{IEPETTOSPRAWI{YCH

Baterpol S.A. stosuje siq do peepis6w i urEgulowafi prawa krarowego w zak.esie zalndniania o66b nbpelnosprawnych

3.

DYSKRYIINACJA

Baterpol SA. stosuF sie do oboriqzujqcego usta^odasEfira krajovrego w zak,esie pzecirdzialania praktykom dyskryrninacyinym w mc,scu
pracy. Oznacza to, 2e w ramach BaEDol S.A. nie maina odmawiac 2adnemu kandldato{i dost€pu do ndziafu w procedurach lekn lacyinych,
sta2u lub sz*olenia zaulodouaego pror{a&ooydl

pzez finr!9, podoboie iat nie mo2na karac, a'valniac lub dyskr}minorvaC :adnego pracownika,

bezposrednio lub posrcdnio, w zakresie wynagrodzenia, podnoszenia kwalifl€qi zflodowydr, pzeniesbnh na inne sianowisko, oceniania
wynik6w pracr, awansu za{odotrego, przesunied urervnetrznych lub pzedfu2enia umowy ze rzglQdu na

ielo pochodzenb

spoleczne. ptzodk6w.

irem, ptc,

orbntacj? seksualna. wak, sytuaqe rodzinne. cedry gpnetyczne, tdqrczne lub przypisyv{anq
przynate2nosc (badz jei brak) do okregbnq grupy etnkznej, narcdu czy rasy, poghdy polityczne, przynale2nose do avi4rdw zawodowych,

stan maiatkory, przekonanh

wygld zarng,lrzny, otylosc lub tc, nadisko. Zaden pracownik nie mote te2 byd ukarany, olnbny bed2 dyskrlminowany
za to, 2e w dobrei wbze zaSriadczyl o zaistnieniu wymbniooych potxyfq praktyk i re pointoamofal o tyn odporbdnie o€ana.
przekonania retigiine,

/..

XOLESTOWAI{IE SEKSUALIIEI IOLESTdYAIIIE PSYCHICZNE

zd,o{ei atsncierze, rclnej od Ezelkb{ro przymusu uznanego za ni€rlozwolony przez pzepisy
i prak!/(i obovriezuiace w paislwie, na blenie ld6Bgp Batetpol SA. P.euradzi $r,ie &iahlno56'

Ka2da osoba zatrudniona ma pnrwo do prircJ w

p6ychiczne,
Baterpol SA. zabrania w szczeg6lnosci wszelkiego zakazanego prawnie postQpowsnia stanowiqcego moleslowanis saksualne lub
lub
seksualne
molestowanb
bezPrawne
uznane
za
postQpor.anie
moic
byc
w kardej sytuacji: nie vko w relagi przebzony - podtltadny- Dane
psychiczne,

iz

tego tytutu zakazane' gdy:

j€x,noznaczny badl zasoalowany' jako uarunek zattudnbnia danei
- zgoda na takie poslepovranie iest pzedstar.riana, w spo66b

coby'

-decyzjedotyczacepzebieguzatrudnieniadaneiosobysQuzale2nbneodzgodybqd:odrzuceniatakiegopostQpowania'lub
1

- postQpowanie tego typu ma u,plylad i lr,plywa w spos6b zasadnicry na spo66b, w iaki dana osoba y,ykonuie srdq prace, bad,
klind zaSasz4qqy pmcownl(8 lub obrE:4ecy iqlo godno66 osobietq.

t*

tvrorzy

ty mieiscu pracy trudny do znbsbnia, nbprzyjcrnny

Wszystkie skaEi dotyczace molestowania seksualnego i poychicznego bedq rozpatrywane z zachowaniem pelnej pouho6ci. Ka2dy pracownik,
h6ry uwaza. 2e padt ofanq mohstov/lrnia porrinbn bezza,loc2nie poinrormowa6 o tym sroidl ptzeb2onyct bqd2 tez bezpo6rEdnio Zazqd Sp6lki.
iell jednoznaczne z natyctw[as(owym przed)ilvtz iioern krok6tr, marqcych na celu wyjaanienb i ocere postepowania

Zlo2enie takbl skargi

stano.riqcego jei przedmiot. Jesli ska.ga oka2e sh zasadna, w stosunku do o6oby dopuszczajqcej sh rnobstorania zGtanq podiete odpowiednie

sankqe dysclpliname.

5.

OCHRONA ZDROWTA I BEZPIECZE}iSTWO PRACY

Poczucie bezpieczeistvra w mieis€u pracy

j*o

tslohy czynnik dla kad€go pr@*nika iest dr^rniez prioMetern dla &iahn Babrpol S.A.

Podejmujemy dziabnia zapobiql4qce wszekielgo rodzaiu zag,oreniqn bezpieeedstwa pracy. w tym zdar.enim potencjalnie tvypadko{vym
oraz wypadkom i choroboNlr zarrcdo! rym. Twozymy i sprzyjamy bezpiecznym i pzyiaznym wa,unkom pracy.
Kl"adziemy nacis& na

edd€cj€ i podnoszenie Swiado.nodci pracornikoyv na te.nat zagro2erl na sianowiskach pracy i spcob6w idt unikania.

Motywujemy pracownik6w do wykazyrrania *tasnei inkiatFry w zaklesb poprawy swoidr warunktu pracf popzez funkqonuiec, od wielu tat
system ulepszei.

fl PoLTYKA zRowt{om2oreco RoilGru

l.

SRoDowrsr(o HATURALI{E

Ochrona Srodowiska i dziahnia na zecz jei

dabi poprd{,y sq jednym z priorytet&v Baterpol SA. Baterpol S"A. ma

Srodowiska, ograniczenie zu2ycia surol rc&w naturalnydr

i energii, ograni:zeoie emisii substarcji

na cetu jak najteFzA ochronQ

szkodlh.ych do abnogbry oraz redukcie

odpad6w postalych w prccesie p.odukcji. Szczeg6bre zapisy dotyrzac€ wproradzania w 2ycb przepisa, odrrony Srcdowiska naturalnego
i kontroli

2.

idr pzestzegania urzglednion€ sq w dokurnentach wewnqtrznych Sp6lki-

ZASOBY LUT'ZXIE

a) Wolnoec slorya

izasada dialogu spoleczn€go

Baterpol S.A. stara sC tworzyC s'toolnki

opaft

na wzaicmnym zaulaniu n8 kaZdyrn szczeblu oqanizacyinyrn przedsiebixstwa, m.in. popzez

zachecanie swoich pracownik&v do swobodnego wypouiadania

sk

na tqnat Srodowiska pracy.

W tym celu Bats.pol SA. informuF swoidr pracownk6r, lub k$
i

z utvzgkdnieniern

f,saer(i,l

pruepisdn, i

praedstatrricbf

o podsirDranydr

dzialaniacfi

w odporadnim

czagie

ucgulorad oborri?ui+yci w zd(e.sie infumacji i korButacji pracowni:zych-

b) Rozw6j osobowy pracormikdv,
Baterpol S.A. krBujc podat e zaang82orania pracownik&v

poprzez

wspieranie s6p6Eazadzania w organizagi pracy, proc€sacfi

iQl(szanie

zakrrsu odpowbdzialnocci iautonqniiwykooywanej pracy oraz

s*oleaia i podnosania kwalifikacii.

c) Udzial Eaterpol SA. w p{ogramaci sztoleoia zauodorego

Baterpol S.A. bi€ze czynny udzial w programadr szkolenia za$ldotrBgo poprzcz stworaenie osobom zainte.esorenym mozliwgsci podjqcia
prakM i stazy w Fzedsitbiorstwb.
d) Vwnagrcdzenia i Swiadczenia

Stosujerny

i

spelniamy wszy€d* wytnagsnia prarne ddyczaca

Staramy sie r6wnie2 oGro\raC konkurencyine wynagrodzenie

3. wsPotpRAca

zE

rryn4rcdzri

oraz Sriadczei sqjalnych.

finansolc w Sioeunku do lol€ln€go rynku.

spotEca|(,6ctart Lot(ALltYIl

Sp6tka deiy do zapewnbnia dobry€h, opaftycrt na porozumi€niu i y6p6bracy rclacji z lokalnyfii spoleczno6ciani popzez udzial w iniqatFvach

spobcznych w spo66b odpodadaiacld skali n8zsi dzblalno6ci w danoi

4.

lolda'4ii

R62NoRoDNoSCKULTURoWa

BateDol S.A jest organizacjq cenhcq r62no.odno66 kulurou.q i czepiqca z dorcbku i do6wiadczei naszycfi pracownikdx, klient6w i innycrr
partner6w biznesovrych z r62nych legionor St iata-

IV ETYKA W BZNESIE

.r.

r*-ascNE zaRzADzaNrE xaPrIALEr, ustt GAI| r AKTYWAI|

BATERPOL S.A.

a) Zasady og6lne

Zazqdzanb kapitabm, uslugE ni i akt rami Merpol SA- w celadr ni€irozwolonych i sptzocznydl z prarem jest surowo zabronione. Baterpol
S.A. nie stosure trlbec nk€o ulg, ani nie obruie 2adnych innyctr kozysci nkdoarclonych lub be4ramycfi na drodze yrptaty lub bezposredniego
weczenia graMkaqi lub jakiJ*oh/bk innydr korzysci pbniq2nyci bed, mdefialnych. Zabrania sie r&vnb2 przyimorania pieniedzy i innych
korzysci materialnycfi zar6wno od iednoste* zorganbolvanydl, jak i poieiryn.zy.rr os6b \.,brew obouiazujqclm pzepbom prawa i u.egulowaniom
wewnetrznym.
b) Finansowanie partii politycznycfr

Baterpol S.A. nie pzekazuie 2adnycfi Srpdk6rv finansowycrr w iakgkolwiel formie na rzecz partii politycznych, c6b sprswujqcych tunkcjA
publicznq lub do niej kandydujqqydt. Zasada ta nie przGtaje obowiqzylrac, narEt Fgli tego t)pu pomoc pienie2na lub mate,hlna iest dozwolona
w swietle pzepis6w prawa kraiowego obowiqzujqcrch w danym panstub.

6riadeenia na rzecz v,ladz adminisu'€cjnycfi i urzedniko.,
Niedopuszczalne jest przekazywanb jakir*otwiek Srcdk6rr pbniq2nyctr w celu uzyskania kozystn€j z punKu widzenia inlerEu Baterpol S.A.
c) Niedoarolone

decfzji u*adz adminbtracyjnych i zqdowyci. Oferowanb pGze.t6w i ustug pracowniko.n tych insq ucji i coborn zaimuhc-yn w nich kiero{rnicze
stanowiska, iak r6*nb2 finansowanie
pr6ba wylvarcia nacbku na

i,l

udziafu w lr,ystas,nych impEzadr iesl zatazane. lniiatyrry takie moga byc bowi€rn interpretowane jako

deqzie zaOotlt i administ?cyine w kursthch dotyczacych bezpogr€dnio ioloEs6vv BateQol S.A.
.eFsffyv haBdloxrych

d) RzetelnoS6 w prowadzeniu rachunk&v, ksiqg i
Wszystkie aktywa, pasytf,a,

wyddi

i

inne

transd(je realilovane przez Batepol SA. powinny

by6 odnotowyyane w

rachunkach. Zakazuie sie beezglQdnie twozenia i prowadzenia wszelkich nbiawnych funduszy i pozabilsnsowy€h

odpowiednl$ ksielrach i na

akww

Baterpol S.A.

iednostek. Nieiro*olone iest zatwbrdzenb i rykooanb iaki$kolwiej( pfahodd, ir2eli idr czesd tub calogc siryC ma cekrn innym ni2

ijej

@any

w dokumentach. W kEiegach i tejestradr Baterpol S.A. nie mo2e znabrc aie taden nbprauidziwy i nie majacy oparcia w rzeczywistosd wpis.

2.

STOSUNKI Z

KUENTAII,

fi'STArcAII

I.]SLI,IG LUB PRODT.ICET{IAII

a) Przyjmowanis go6ci

Oryanizowanb

#<ah

Bate,pol S.A. podeimuie gosci biaesolrrych w spo66b odpo.rbdni, uxzghdniaiqc idr

Hycje

i kultur9, z zadEwaniern szacunku i biznesowych

nom zachowania odposieirnk t dla danego kaju. Pzyimuiec ap'ad biznGox,ydr mlety potrst-rymaC sA od prz€* r6tl go6cinnoscj, kt6re
moglyby spotk86 sie z ni€korzy6trym odbbrern spohcznym,
b) Wyb6r do6tawcdry

n€gatfna

,Bakcje obdaroran€go lub godzf4 w rsputacje Sp6*i.

ust€ i Fodu*t6w

W wyborze dostarcar wlirg i produkt6t Babrpol S.A kkroF sit wyhczlrie takini wadodciani jd(: ialo66, zspoe-zeboranie, osi ane wyniki
i koszty. Podczas rozn6w z doslawcami, p.ova{tsacy i nadzo,ujecf F pBcowniq, powinni przede sszysikim dzbE w interesie fimy, nio

wykraaaiec ooza z*rBslooe prawem rany. u,ykor4Btyw6 wEzel<ie nadazahce si9 okazje i negocjosaciak naikozysurieFze dla Baterpol S.A.
warunki um6w. Wyklucza sh stco*anb jafbhkolwak FebrBogi u,ooec zn4qnydr iprzyild6l, podobnie iak praldyt dFkryrninacyinycrr
zabronionych w ninieiszy,m Kodeksie etycznyrn.

c) Doradcy i inni interesariusze
Umowy miedzy Bsterpol

SA. ijei pelnomoc.rkzni, przsdstawk rlami, dorddcrni i innyni Srisdczenbdawcami powinoy zauara6 szczeg6towe

ijasne zapisy dotyczece Swiadczonydr uslug, podst8u,y wynagrcdzenia lub ceny, ,ak raynie2 czFtki6 inne isiohe warunki

ustug.

\ Jynagrodzena irst nalizane i przekazyrarE slosorfiie do rzeeyristycfi uslw.
d) lnwestyqe u dostas,c6! i klient6rv
Zad€n pracounk nb mo2e inr€stowaC prywatnych

,od(6' r finansouydr

w kapital dostaf,c, lub klienta prowa&ecego

inta.€y z Baterpol

S.A.

,

nie moze ta2 pozyczad taldctnu do6taqrcy/klbnto$ pien(:&y. livyi4ek stano{i zak.F ruchqnoGci yrystawionych do pzstargu, lub nabycie
w orercie publicznej papiadv, rartogcirwilrch dokonyrane z uuzglednirniem oboli4zuhcego prawa i rBgulamin6l
e) Zakup prcduKoyv i
powotywad

3.

uslw

u

resEtrz,rych Bat8rpol SA.
dclawc6tv na l4ybk pryrishy. Dokonujac zakup6w u d61ax,cdw na uryiak pryrafny, pracownicy nie m4q p.aua

sh na przynab2noat do Bateeol S.A. w celu uzyskania taki$ samych ulg i warunk6v, sprzdazy, z kt6n/ch korzysta Bate.pol S.A.

PRZESTRZEGANIE PRAWA KONKURETICJI

Baterpol S.A. stosuie sh Scisle do pzepis6\., prawa konkurengi krajowych oraz obowiqZujasych w Unii Europejskiej. Chodzi w szczeg6lnosci
o

zakaz zaniletania wszelkidr brmalnldr lub nbbrmalnycfi pofozumiei, um6rv, proieKdi, Ukladdw miglzy konkuruiaqrrni ze sobq

pzedsiebiorstwami w zakrBie bh polityki ceno*Ei, obszaru dzialalnosci, wpiN6w na rynku oraz klbnt6rr.

3

,[.

PRZESTR;ZEGANIE PRAWA WTASNOSCI PRZEIYSTOWEJ

STRO TRZECICH

Nbiropuszczelne jest Swiadome naruszanb pray.a y*asnosci pzemyslotrrj os6b tzecidr, niezab2nb od porrodu: nsyret jesli wiqzaloby sh to
z rfzykiem utraty czQdci rynku, moCliwo6dq rozvqu inter66w. uzyskania zan&vbnia i@.

V ETYKA ZAWODOWA

I.

POUFNOSC

a) PouInoS6 danych ooobowydr pmcowniko*

lniormaqe dotyczqce danydr osobo{rych, Uycia pry\rahogo pracosnik6{v, podobnie jak dane odnoszece si? do oceny ich pracy
i osiaganych wynikdx. ettrtualnego awansu i ofzym),xranego wynag.odzrnia stanowh infornacje poufte i povvinny byC utrzym)rwane

M?p

w taiemnicy.

do tycrt inlomacjiiest zastrzE:2ony dla

Ka2dy pracownik powinien wykazad

nde&

c6b

upolya2nionych,

staranno56 w zakresb zachowania poufrlosci iniomagi, kt6re go dotycza.

Zabrania sie pozyskiwania danych dotyczacydr

innyd pracownik6{y, chyba ie odbyra sh ono w ramacfi po/bzonydl danei osobie oboriqzk6\ /

izadad.
Z Wqtkiem os6b upowa2nionych, pracownicy maje dGtQp ieirynie do danych bezpos.ednio idr dotyczecrcn.

b) Poutncia dokurEnl&v i idormacii dolyczacych Baterpol SA.
Zasada ogdna

zaden z pracownik6r, nie moie wykorzFtyrac i dzielic sh z oGobami trzecir poutnymi inbrmaqa.ni doty€zaqlmi Baterpol S.A., niezale2nie od
tego, z iakklgo 2r6dh ,e uzyskd, ani iak v6zedl w idr pogiadanie. Wszelkb naruszenb tej zasady mo2s pochgnqa za sobq kons€Iwenqe prawne
w mysl odpowiednich przepi6,.d Wavta p.e.y, prara clyiln€go i prawa kamego.
Charakter poufny maia w szczeg6lnoscj inio.macle dotyczace tlesci oraz warunk6w proiektov, i um6r, zawieranyct!
handlowycfi

i

finansourydr BateDol

SA,

daotE t poutnyci pzekazanych pr.ez kontraheotax lub Oiqq/Eh

pzez BateDol SA., danych

umoranio poutnodci zasatymi pzez

Baterpol S.A. (dotyczecyctt w szczegolnocci infoimacji o ryrobach zam6*ionycfi przez klientolxi projeKowanych na zlecenie klbr 6w), a tak2e
praw u*asno6ci intelektuakg, stcowanycfi tedrnologii, rrykorzystyrianego oprogramowanie i spzetu
Zabrania

iifomatycaego.

sh .ozpo,Gzechniania tycfi infomaqi bez uprzedniej zgody Zaeedu.

W pzypadku podiQcia przez pracownkAr decyzji o nabyciu akqi Wmitowanycfi przez BateDol S-A", nah2y byC Sliadqnyrn taKu, 2e zakup

b

takich papier6w warto6cbwych pociaga za sobq pelne ryzyko, otaz
declzia o nabyciu udzial6r, Sp6lld ierf &cyzia pryyvatne.
Ponadto, kaidy pracownik powinion uvzglQdnhC faH, 2e pzepisy prawrE dotyczaG obrotu papierami wadoscirwymi zabraniajq wykozystywania
informaqi stu2bo/ydr lub otjqtych taiefiniq za$,odou/a do celdy, osobistych.
W szczeg6lnosci, przepisy prawa o papierach uarto6cioirrycfi zaLazniq zakl pu, sprzeda:y lub jaktegd(olwiek obrotu papierami wadosciowymi
oraz doradzhfla w zakr€ltb papierolx

wa

occtu{rycrt 3p6blq o K6rydr

pqr]damy istohe pouftle info.macje stu tore, zar6wno

na ntasnq korzysc

jak i na rzecz os6b trzeci*. Pzekszywanie takidr intormacji stronom tr ecim ieC zabronione.
Jako

"istotne

inform{ie sluitorre' mbzy rozumioc Eszekie infomaqe zabezpi:czorE pzed uiawnienirm, K6rych przekazanie do publicznej

wiadomosci mogloby

2.

r

Olynae na cene papier6w wartosciotrych pzedshbiorstwa lub na decyzie inwestora dotyczaca kupna lub spzeda2y.

OCHROT{A XAJATKU BATERPTOL S.A.

Pracownicy Baterpol

z

SA

odporviad4q

za

u,laScirE Lel^kowanie al(tyr6lr

v{tasnoscie intelektu8lnq, tedrnologiami. spzQ{ern

i

i

zasob6t Baterpol SA.,

w

tym d6br

zwiazanych

nocnftarni inbmatycznlni, oprcgramovaniem. nbrudrqnocciami, u,yposaieniern,

maszynami i nazedziami, czQacjami, su.owani i aktywami plynnymi Baterpol SA. (zwanymi +AktFvsmf).W tym cslu pracornicy BateDol S.A.
sq w szczeg6lno$ci zobofliqzani do:

-

u2yu(owania aktyi6w zgodnis z zasadami i procedurami obowiazurecfni w Baterpol S.A.;

wtasci*rgo kozystania z na.ey iznaku towaroxrgo Baterpol oraz odlIony dobrcgo inienia Sp6*i;
podeimo\rania rvszelkicfi nbzb9dnyci ktd(6w,

m4fffch

zspobiegac nbdozwlonemu uZyciu aktyu.6w pzez osobe tr.eciq (w tym r6wnie2

pzez czlonk6lr rcdziny);

-

u2ldkowania akttrr6w wyhcznie w okEslt nych mieiscach, a

zabezpieizania

6zyslki$

hasel ikod6w, aby

jeieli odby{a sie to w dqnu pracownika, wytqcznie do cel&v zawodowych;

unbnoriwic osobom niepof,obny,m doltep do danydr iniormatycznycfi Baterpol S.A.;

4

nie kopiosania p.og,am6yv wyhyarzanych w Baterpol SA-: procedur, kod6!r, indrukqi, prezentaqi, kurs6w sd(olgniowych

progra v,
czl'onk8

do celro innydr ni2 str2bore, bez upo$a2nienia DyEKora

Zardzailcego

lub Pr€zesa

Zardu

i

innych

lub {,yra2nego pehomocnictwa

dy€kgi;

w pzypadku wygasniQcia lub rczwiqzania stosunku pracy z Baterpol SA.. oddania na r?ce pracosnk6w Dzaatu HR wszystkich dokument6w

zawierajecych informaqe pouftie, nie zacfiowuiac dla sbtie kopii
podczas
z

3.

Vdl dokument6,w oraz wszeki* akty ,r5w, K6re byiy w ich posiadaniu
rykonlrrania funkqi (niazabaio od porodu opuszczenh Batorpol SA: udania sh na emeryturq, wygasnieda umowy o prace lub

jakieikotwiek innei przyczyny).
TELEFOT{Y,POCZTAELEKTROI{|CZ!{ATNTERNRT

ffiniznq.

inbmeto*j i poczty elel(t,oniznei. SFterny E powinny bye przede wszysikim
wytorzystFvane do komunikadi u cehcrl diqzanych z obo\xiaz,(ami slulto^,ylni. Z zas{rz€izenidr ursgulryai prawnych w t6j kvrestii, Sp6nG
Baterpol S.A. u2y0(uje sFterny kornunkaqi

zastzega sobie p,arc {.gledu i nadzorowania zgodnogci rrykozystania powy2szlcrr systrl6rr w odpotflbdni.$ okoliznogciach.
Absolutnie zabronione jest tdyranie pocdy elekbonicziej i lnternetu w niestoGownych lub niozgodnycfi z pra em celach, *taczajec w to
pr.esytanie wiadomoaci, kt6rB mogtby q/d obr.2lire dla danej osoby lub kt6re moglyby zodad uznane za mobdowanb innei osoby, takich jak:
wiadomoSci tekstowe, rysunki lub dowcipy, kt6re mo2na by uznac za dyskryminacje na gruncb rasowym, ze y.zgledu na kolo{ Ek6ry, wyznania.
ple6, wiek, narcdoircdd lub nbpelnosprawnosC.

.T.

LOJALNOSd

Pracoffiicy Baterpol S.A. sa zoboxiqzani do rzetelnego pelnienia sruoirl oborriq.ddu okE6bnych w umowie o prace. W zwiazku
powy2szym niedopuszczalna jeat rvszslka dziatalnodd, kt6.a m€+aby porodowsc koirfikt inte,qs&y miedzy pracownikiarn,

z

a Baterpol S.A.

W Elaqach z otoczenbm p.acowflicy zobo.riezani se postepowa6 w spo66b ch.oniqcl dob,e imh Sp6{d. szanuiqcy marke i waiosci Baterpot
SA,

5.

KONFLIXT INTERESoIY

Konfiikt interes6lx zachodzi w pr.ypadku, gdy pracownik albo lego blis& tj. Goba powiezana rodzinnie gosunki€ln maEen$f,a, pokrwieistwa
lub powinowactwa do d.ugbgo stopnh. ntoze czepad osobish kozysd z trensakji dotyczqcydt Babeol SA., iak r6*nie2 w przypadku, gdy

p,acownik usituie doproradzic do zaanga2o{:lnia w takq transakcre przedsebiorst$a, z K6,ego dziahlnogci czerpie kozysci on sam lub jego
bliski.

W razie wqbliwoSci pracownik porinien odflolaC sh do tiviadz zwbzchnidr, by ustali6, czy planorana t.aGakcja pzyczynia sie - czy tez nie do potvstania

6.

konflttu inter66rx.

ALKOHOL I{ARI(OTYXI I PAPIEROeY

Baterpol S.A. zak"zuie lozptoradzania, sprzeda2y, zakupu, odsQporania. posiadania oaaz spozy/ania w mi€|iscu prdcy niedozwolonych
Srodkow odurrajecycfi.
Te same zakazy odnosza sh do akoholu. Zabrania sC .6wnia2 palenh w mieisq, pracy, z s/yjqtkbn mieisc spoqshie do tego wyznaczonych.

VI PRZESTRZEGANTE PRiZEPISOW KODEKSU
Ka2dy pracownik Bate,pol S.A. zobqyie<8ny jest do zapoznanaa

sh z niniojszym Kodeksom Etycznym, do zozumienia i przestizegania oraz
s*oi$ obqiiqatdix i w ssdm mbisol prdcy. Do obovriazk6tr

w razie potrzeby przfpo.ninania iego przepb6v i zasad w ramacfi wytooy\f,ania

dyrekqi Baterpol SA. oraz kieromadrra pGzczeg6lnycrr dziattvv nale2y dbanb, by pEcowniqy Batcrpol SA- znati i dosor"alizasady niniejszego
Kodeksu. Kodeks Etyczny BdeDol SA. jest opublkoyany na stronb intemeto,yei SpOId: www bateroot ol

VII POLITYKA ZGIASZAT{I,A NIEPRAW|DTWOSCI

i* naruszeni€ iest pora2n e sql?Ir€,. zatzqd
podqzeniu tarnania prara oraz na.usz€niu zasad polit}(i

wszysc-y Pracowniry Baterpol SA- sa odpoxbdzialni za pzestrzeganb zasad etycznydr. Katde

Baterpol S.A oczekuie, 2e pracosticy beda przekazyf,ali rzetelne informacje
w zakresie Biznesu

i

o

Prar Czbwieka lub ninieiszego Kodeksu Etycznego

Je2eli Kokotwiek jest zaniepokojony pot€ncjalnym lamani€m prawa o.az naruszeniem zagad Polityki w zaklesie Biznesu i praw Czlowieka lub
Kodeksu Etycznego, moze wybracj€rrnq z poniiszych opqi zgbszenia nieprawirbuo6ci:

-

om6vrienie problernu z bozpo&Ednin prrelozont,rn,
om6wienie problemu zzalzg E.'m,
kontakt za pornoca poczty elekt onkznej

5

Ka2dy

lto zglosl spralw w ramadr

o d8cy2iacrt

v

polityki

zgbszarh nbprarirloro6ci, o{rzyrna td( szybko

j*

to modrire x,yczsrpuiqce in omacjg zlvrotnq

podifych pzez Batsrpol S"A"

PRZEPTSY KOiTCOWE

Kodeks Etyczny zostal pzyiQty do doso*ania

U&w&

1l04i2019

Zarz$u BatBrpol

BATE

S"A. z dnia 25.0,1.20f9r.
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